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Acórdão 3.608/2014-TCU-Plenário

(relator Aroldo Cedraz)

Identificar a capacidade das unidades de

auditoria interna para realizarem auditorias

nas demonstrações financeiras

dos órgãos e entidades federais



Acórdão 1.273/2015-TCU-Plenário (Min. Augusto Nardes)

Levantamento para sistematizar informações sobre governança

no âmbito da administração pública

54% dos órgãos e entidades públicas estavam em estágio de

capacidade inicial de exercer as práticas previstas para a 

dimensão “Controle”, no modelo proposto pelo 

Referencial Básico de Governança do TCU

42% não haviam identificado as competências necessárias 

ao desempenho das responsabilidades da auditoria interna, 

o que denotou a fragilidade da função da auditoria interna 

nas organizações

Determinada a realização de fiscalização com vistas ao

aprofundamento do entendimento do comportamento 

da função Auditoria Interna nos três poderes



A complexidade e a extensão da fiscalização 

pretendida levaram a SecexAdministração 

a executar o trabalho em etapas

Em um primeiro momento, a análise ao âmbito da 

administração direta do Poder Executivo federal 

(Acórdão 1.171/2017-TCU-Plenário, 

relator Walton Alencar)

A segunda etapa do trabalho englobou o 

o Poder Legislativo federal, e culminou no

Acórdão 814/2018-TCU-Plenário 

A terceira etapa do trabalho abrange o 

Poder Judiciário federal (Acórdão 1745/2020)

Optou-se por conduzir a auditoria em 

quatro unidades de auditoria desse Poder: 

STF, STJ, TRF1 e TRE-DF.



Objetivo
do Trabalho

as atividades das unidades estão aderentes aos
padrões internacionais de auditoria interna
estabelecidos pela Estrutura Internacional de
Práticas Profissionais (International Professional
Practices Framework – IPPF) do Institute of
Internal Auditors (IIA)

têm implementado medidas para o
desenvolvimento profissional da
competência técnica dos seus auditores

Avaliar em que medida:

têm observado os princípios da independência e da 
objetividade de seus auditores

têm adotado análises de risco para a definição dos 
seus trabalhos de auditoria

têm avaliado da qualidade dos trabalhos de 
auditoria desenvolvidos 



Convergência
com Normas
Internacionais



Em que aspectos há convergência entre os 

normativos da Auditoria Interna e as normas 

internacionais em Auditoria Interna?

Vinculação da auditoria interna somente ao presidente do órgão,

enquanto é necessário a ligação dela ao órgão colegiado 

que trata da administração para mitigar relações hierárquicas 

da AI com a gestão, ressaltando o imperativo de independência 

Lacunas nos normativos internos

Este requisito frequentemente desdobra-se, no setor privado, em 

duas características principais: a garantia da auditoria ter os 

recursos disponíveis para bem exercer sua função de ser o “olho” 

do Conselho de Administração na empresa; e o fato do Chefe da AI 

ser escolhido e só pode ser destituído pelo próprio conselho, 

órgão de Governança, mitigando a influência do dirigente 

responsável pela gestão. 

Análise de trabalhos de auditoria



AUDI-STF realizou avaliação dos controles internos das 

Demonstrações Contábeis do STF, com o objetivo de verificar a preparação daquele 

tribunal para lidar com as alterações promovidas pela 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

Minuta de Código de Ética do Auditor Interno do STJ 

Auditoria operacional para avaliação da governança

e gestão das aquisições de tecnologia da informação 

e comunicação do STJ que teve por objetivo avaliar 

os controles internos, políticas e padrões adotados, 

bem como a adequação dos atos e dos procedimentos 

quanto aos requisitos estabelecidos nas aquisições 

de solução de TI

Auditoria baseada em riscos para avaliar  o processo de 

desenvolvimento e capacitação dos servidores no STJ 

Existência de Conselhos de Administração, embora com 

limitação no protagonismo da condução dos trabalhos 

administrativos

Boas práticas



Escolha dos 
dirigentes das
Auditorias
Internas



A seleção para o executivo chefe de auditoria é 

diversa nos tribunais analisados

No STF e no STJ, há definição de critérios mínimos a partir dos quais 

a autoridade competente elege e nomeia o chefe da auditoria interna

Em outros tribunais analisados não há requisitos

mínimos estabelecidos para a função

Foram encontradas oportunidades de melhoria no recrutamento

de servidores para compor a auditoria interna, visto que apesar

de existir avaliação de currículos e entrevistas no STF e TRF1,

não há processo estruturado de recrutamento, à exceção do STJ

De que forma é feita a seleção para o executivo chefe de 

auditoria e para a composição das equipes de auditoria?



Alcance das atividades de 
Auditoria Interna



Abrange a administração não apenas de órgãos administrativos mas, também, a 

administração de órgãos jurisdicionais no Poder Judiciário, em especial para avaliar 

e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e 

governança na aplicação de recursos públicos em operações para o alcance dos 

objetivos destes órgãos jurisdicionais

Auditoria Interna, responsável por avaliar e melhorar a eficácia do 

gerenciamento de riscos, controles e governança, é ela própria um controle, 

mas a nível de entidade, de estatura reservada aos controles oriundos da 

governança corporativa, que não se confundem com os controles internos 

transacionais, em nível de atividade

Qual a real extensão dos trabalhos da Auditoria Interna no Poder 

Judiciário?

Plano Anual de Auditoria do TJDFT previa Auditoria nos 

Depósitos Judiciais



Função auditoria interna sendo exercida 
por outra unidade que não a própria 
Auditoria Interna



Recomendações do
Acórdão 1745/2020



Estatuto de auditoria interna

Duplo reporte da unidade de auditoria interna -

administrativo ao Presidente do Tribunal e 

funcional a uma unidade ou colegiado superior 

de governança

Manual do Planejamento Anual de 

Atividades da Auditoria Interna

Manual de Auditoria 

Manual de Consultoria

Política de desenvolvimento profissional 

para os servidores da auditoria interna 



Mapa de competências para orientar os planos 

anuais de capacitação 

Possibilidade de a Auditoria Interna contribuir para a 

avaliação e melhora dos processos de gerenciamento 

de riscos, controle e governança dos tribunais, 

notadamente na gestão de processos finalísticos, a 

exemplo da gestão de depósitos judiciais, como 

ocorrido no TJDFT

Programa de Avaliação da 

Qualidade da Auditoria Interna

Código de Ética do Auditor Interno 

Requisitos mínimos de qualificação e habilitação 

para o exercício de cargo em comissão de dirigente 

da auditoria interna





Criação do Sistema de Auditoria Interna

do Poder Judiciário

Comissão Permanente de Auditoria

Comitê de Governança e Coordenação 

Estabelecimento de estatuto e código de ética da auditoria

Resoluções-CNJ 308 e 309/2020

Assim como  o Acórdão 1745/2020 – TCU – Plenário, 

buscou-se aproximar a atuação das Auditorias Internas 

com as orientações do IIA



Resoluções-CNJ 308 e 309/2020

Vedação à cogestão

Duplo reporte da auditoria interna:

Funcionalmente à órgão colegiado

Administrativamente ao Presidente 

do tribunal ou conselho

Uniformização do cargo ou função do 

dirigente da auditoria interna

Mandato de dois anos para o

dirigente da auditoria interna
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